
VAN BANGE DAGEN UIT GOUDA'S VERLEDEN 

De verovering van Gouda voor den Prins van Oranje in 1572 
door een handjevol watergeuzen bezorgde aanvankelijk den Gouwe
naars weinig moeilijkheden, later evenwel werden de moeilijkheden 
en bezwaren zeer groot. 

Reeds een jaar na de overgang schijnt er gevaar gedreigd te 
hebben, daar toen de verdedigingswerken met groote haast in orde 
werden gebracht. 

Gouda was, wel is waar, met muren omringd en daaromheen 
nog met grachten, maar aan de wegen dier grachten stonden ver
scheidene huizen, die tot dekking konden dienen van den vijand. 

Het was daarom, dat de overheid op 13 November 1573 de 
eigenaars dier huizen liet aanzeggen, dat ·hun huizen afgebroken 
zouden worden en zijzelf daarbij behulpzaam moesten zijn. Verder 
werd den eigenaars aangezegd spoedig hun inboedels te bergen, 
daar reeds den volgenden dag het -dan nog over zijnde, terwille 
van den vijand in brand zou worden gestoken 1). 

Waarom die groote haast, is niet met zekerheid te zeggen, doch 
zal wel gezocht moeten worden in het verraad van Hopman Maarten 
Schets en in de in Utrecht gelegerde Spaansche krijgsmacht, waar
mede Schets en tal van vooraanstaande Gouwenaars in die dagen 
in verbinding stonden 2). 

Toch dreef het gevaar weer over tot na het ontzet van Lei.den 
in October '74. 

Een groot deel van het Spaansche leger, dat Leiden benauwd 
had, trok langzamerhand naar de omstreken van Gouda. Heel 
Holland was toen van meening, dat Bierges het op Gouda gemunt 
had, vandaar, dat de Prins order -gaf de dijken bij Gouda en 
Oudewater -door te stek~n. teneinde het omliggende land onder 

· water te zetten en den vijand het verblijf in -deze streken te beletten. 
Vooral voor de boeren was die inundatie een ramp; jarenlange 

arbeid ging daardoor voor hen verloren en hun bezittingen werden 
er vrijwel waardeloos door. 

In het vorige jaar had -de Prins, om -de Spanjaarden van Leiden 
te verdrijven, de IJseldijk tusschen Gouda en Capelle wel op 16 
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plaatsen laten doorsteken 3). Even buiten Gouda was toen zelfs 
zoo'n groot gat in den dijk gemaakt, dat een oorlogsschip er met 
volle zeilen door heen was gevaren om achter de tuinen van -de 
Korte Akkeren heen en door de W addingsveens~he Wetering 
Leiden te hulp te snellen 4). , 

De Prins hield dus blijkbaar niet van halve maatregelen! 
Wij behoeven evenwel niet te vragen hoe de boeren te moede 

waren, nu de Prins, nog geen jaar later, andermaal order had 
gegeven -de dijken door te steken, nu om Gouda te redden. Maar, 
hoe groot de ramp voor de boeren ook was ,......, de nood drong, 
't behoud van Gouda stond op 't ' spel, en 't behoud der boeren 

niet minder. 
De dijken werden dus opnieuw doorgestoken, waarop de omge

ving van Gouda en zeer waarschijnlijk het lage gededte van de 
stad ook, andermaal door het water overstroomd werd. 

Oudewater, dat eveneens groot gevaar van -den vijand te duchten 
had, had dezelfde order van den Prins ontvangen, maar talmde 
met die op te volgen: het hooi moest eerst binnen. 

Dat uitstellen werd voor Oudewater een ramp, nog véél grooter 
dan de inundatie, het werd haar ondergang in bloed en tranen! 

De voor alles zorgende Prins had wel geweten, .wat hij deed, 
toen hij zijn orders gaf. Die kende den Spanjaard wèl, en wist 
maar al te -goed, wat Gouda en Oudewater te wachten stond, 
wanneer de toegangswegen voor den vijand niet versperd werden. 

De wegen naar Gouda afgesloten vindende door het water, 
trokken de Spanjaarden naar Oudewater. 

Hierges begon daar met alle toevoer vanaf den IJsel af te 
sluiten, en sloot daarop het slechts door 700 weerbaren ver
dedigde stadje van alle zijden in. 

De bezetting deed zoo nu en dan een uitval, maar de groote 
overmacht van den vijand bezorgde haar daarbij zóó groote ver
liezen, dat die kleine schaar dapperen het uitvallen moest opgeven. 

De vijand zat inmiddels niet stil, maar bracht_ 28 kanonnen in 
• stelling om de stad te bombardeeren. 

Toen alles klaar stond, eischte Hierges de stad op. ,,Geef ons 
3 dagen", was het antwoord, bedoelende den Prins eerst nog om 
raad te vragen. 

Het arme Oudewater kreeg geen 3 dagen, maar 2 uren! 
Nauwelijks waren die 2 uren voorbij, of de hel brak los. Die 

· 28 vuurmonden brachten dood en verderf onder de bevolking, en 
beukten de -muren tot er een groote opening in ontstond, waar 
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doorheen het een verwoed vechten, ja, een slachten werd. De 
brand, die op tal van plaatsen uitbrak, maakte de ellende nog 
grooter. Héél de stad, het stadhuis, de kerk en een klooster uit
gezonderd, brandde af. 

Dat vreeselijke tooneel is op :een muur in de Oudewatersche 
raadszaal afgebeeld en wekt thans nog onze afschuw. 

Sommigen rechtvaardigden de wreedheid der Spanjaarden in 
Oudewater, omdat, naar het heette, enkele burgers op de stads

muur in priester- en in nonnenkleeding grimassen hadden gemaakt. 
Hoe dat ook zij: Oudewater is niet de eenige stad. die de wreed

heid der Spanjaarden ondervonden heeft. 
Wa.t er na afloop va:q. den strijd gebeurde, is licht te raden. 

als wij zien, dat ·de gevangen genomen vrouwen en meisjes door de 
Spaansche soldaten voor 3 à 4 rijksdaalders onderling werden 
verkocht. 

Sommige burgers, die nog iets van hunne bezittingen gered 
hadden, kochten daarmede hun leven. Dominee Jari Jansz. kocht 
zijn leven voor 500 gulden. Toen hij echter 2 dagen later door 
een non den Spanjaarden werd aangewezen als de predikant der . 
plaats, werd hij, niettegenstaande ~ij zich had vrijgekocht, door 
die o_nverlaten buiten de stad aan een boom opgehangen, nadat 
men zijn zoon voor z'n oogen gedood had. 

Opvallend is wat dienaangaande in een resolutie van de Staten 
van Holland van 16 Juli 1582 staat vermeld. Volgens die resolutie 
rapporteerden Jhr. Van Swieten, ,de gouverneur van Gouda, en 
burgemeester Kegeling van Gouda, ,,dat het lijk van dominee Jan 
Jansz, na 16 maanden werd afgenomen en toen nog zoo vol en 
blank was als had het slechts 4 idagen gehangen, de oogen waren 
nog goed en de wangen niet ingevallen." 

Ook Wagenaar beschrijft dit geval, en Van Beuningen in zijn 
.,Kerkelijk kantoor te Delft", eveneens. 

Dat iets dergelijks meer is voorgekomen, is nog heden ten dage 
te zien in Wiewerd, een dorpje in Friesland. In de kerk aldaar 
bevinden zich doodkisten, waarin lijken uit de 17 de eeuw, die zelfs 
nu nog niets veranderd zijn. Ook Anna Maria van Schuurman en 
meerdere Labadisten zijn daar begraven. 

Hoe, behalve de Prins, ook de Staten met het toen in grooten 
angst verkeerende Gouda meeleefden, blijkt uit het afschrift van 
een ibrief, dien de Staten 2 dagen na de ondergang van Oudewater 
!aan Gouda zonden om de gemoederen eenigszins op te beuren. 
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Uit dat afschrift bleek n.l. dat de Prins, niettegenstaande hij 5 dagen 
te voren getrouwd was met Charlotte de Bourbon, dus nauwelijks 
in de wittebroodsweken zijnde, had bewerkt, dat 11 Spaansche 
kromstevens in een kreek bij Nieuw-Gastel in brand waren ge
stoken. 

Toen in Augustus '75 het bloedig werk van Hierges in Oude
water was af geloopen, meende men algem1een, dat hij zich nu op 
Gouda zou werpen. De Gouwenaars hebben toen, om ·hem de 
toegang tot de stad te bemoeilijken, de even buiten Gouda liggende 
Haastrechtsche brug af gebroken 5). 

De vijand kwam echter niet naar Gouda, maar trok naar Schoon
hoven, vrij zeker om de .vaart op de Lek te kunnen controleeren. 

De Prins had dat zien aankomen en reeds schepen met levens
middelen en soldaten naar Schoonhoven gezonden, maar de vele 
verraders daar maakten, dat de stad slecht verdedigd werd en zich 
spoedig moest overgeven. 

Dezelfde lieden, di!e de uitmoording van Oudewater vergoelijken, 
omdat, naar zij zeggen, sommige 1burgers de Spanjaarden hadden 
getard, spreken ook met lof over de Spanjaarden, omdat zij, over
eenkomstig de capitulatie-voorwaarden, het garnizoen van Schoon
hoven vrij lieten uittrekken. 

De Gouwenaars echter hebben bij Schoonhoven de wreedheid 
der Spanjaarden wel degelijk ondervonden toen 42 hunner, die de 
Schoonhovenaars te hulp waren gesneld, rug aa,n rug gebonden 
in de rivier de Lek wêrden geworpen 6). 

Hierna overweldigden de Spanjaarden Krimpen a. d. Lek en de 
daarbij zijnde schansen. Zij werden daardoor meester over de 
rivieren in deze omgeving en konden vanuit deze schansen alles 
beschieten, wat de Lek passeerde. 

Een de rivier· opvarend oorlogsschip o.a. werd vanuit een dezer 
schansen in den grond geboord, maar de bemanning, voor geen 
kleintje vervaard, wist onder ·het vuur van den vijand de scheeps
kanonnen te bergen 7). 

Hoewel Gouda nog niet omsingeld was, was het toch door het 
water nagenoeg van de wereld afgesloten. De IJseldijk naar 
Rotterdam stak wel boven het water uit, maar was op zooveel 
plaatsen doorbroken, dat vervoer daarover onmogelijk was. 

Sommigen waagden het met bootjes over de IJsel . naar Rotter
dam te varen, want de nood in de stad nam met den dag toe. 

Die menschen kwamen er echter veelal slecht af, daar de rivier 
onveilig werd gemaakt door lieden, die omgekocht door den vijand 
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hunne slachtoffers naar Schoonhoven brachten en aan de Span
jaarden dáár overleverden. 

Daar de in Spaansche handen zijnde schansen om strategische 
redenen een doorn in 's Prinsen oog waren, zond deze 1600 mannen 
en 300 paarden naar de Ridderkerkerwaard, om daar, juist tegen
over Krimpen een schans te :bouwen, die de vijandelijke schansen 
kon bestrijken. Toen de Prins gereed was met zijn schans, kreeg 
de vijand het spoedig zóó warm, dat hij in Februari van het 
volgende jaar met achterlating van geschut en munitie er vandoor 
ging S). 

Gouda werd intusschen meer en meer uitgeput, door het water 
omringd scheen het een eiland, sedert de Prins uit zorg voor de 
benarde stad, na den val van Oudewater nog meer dij'ken en 
kaden had laten doorsteken 9). 

Alle handel stond stil nadat Hierges ook de IJsel had afge-
sloten 10). . 

De aanvoer van levensmiddelen werd zóó door hem belet, dat 
aan alles gebrek kwam. Hij wilde blijkbaar Gouda, evenals hij 
Leiden had gepoogd te doen, door den ·honger dwingen zich over 
te geven. • 

De angst voor den vijand steeg met den dag. 
Vader Willem, altijd bereid om te helpen, kwam zelf naar Gouda 

om de verdedigingswerken in oogenschouw te nemen. De burgerij 
was bij zijn komst zóó -moedeloos, dat de Prins ,_ volgens Walvis --
zelf de eerste wagen met aarde voor een versterking aanreed om 
het volk tot aanpakken te prikkelen. 

Hij liet toen o.a. de grachten rond de stad verbreden en de 
Tiendewegspoort afbreken. Ook een toren tusschen deze poort 
en de Doelenpoort werd af gebroken. 

In Juni '76 was de toestand zóó geworden, dat de stads
afgevaardigden ter Statenvergadering zelfs aandrongen op het 
sluiten van vrede 11). 

Het moet er dus wel hachelijk bijgestaan hebben, dat men met 
de moordpartijen van Oudewater, Haarlem, Zutfen en Naarden 
voor oogen, die wanhoopsdaad voorstelde. 

Gelukkig weigerden de Staten. 
Toen vroeg Gouda aan de Staten om graan, en hield vol, dat 

het de oorlogslasten niet opbrengen kon. Volgens de V roedschaps
resoluties van Mei en Juni '76 beweerden de Afgevaardigden ter 
Statenvergadering, dat Gouda slechts 20 procent van zijn aanslag 
kon betalen. 
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Daar het land zonder geld de vrijheidsoorlog onmogelijk vol kon 
houden. namen de Staten met Gouda's houding geen genoegen, 
maar· zonden Paulus Buys, 's lands advocaat, en den Leidschen 
burgemeester Gael naar Gouda, om te onderzoek~n. of de machte
loosheid tot •betalen inderdaad aanwezig was. 't Gevolg daarvan 
was dat Gouda voor een gedeelte ontheven werd van ·het betalen 
der oorlogslasten 12). 

Te verwonderen is dat niet, want de toestand was tengevolge 
van de langdurige inundatie en de stilstand van handel en bedrijf 
inderdaad zorgelijk. De landerijen, zelfs die in de onmiddellijke 
nabijheid van de stad, waren schier waardeloos geworden. Een 
stuk land aan den Winterdijk werd ,_ volgens Walvis ,_ ver-

. kocht voor een eend. Toch bleek de verkooper. niettegenstaande, 
die uiterst geringe betaling, er nog beter aan toe dan de kooper, 
want deze stierf van honger, terwijl de verkooper het leven rekte 
door de eieren die de eend hem gaf. Nog erger ging het met een . 
stuk land achter de Boelekade. Dat werd verkocht voor een schild
vink. Dit geval heeft blijkbaar veel indruk op de ·bevolking ge-· 
maakt, daar bedoeld land na meer dan 100 jaren nog het schildvink

kamp genoemd werd. 
Menigeen hield in die dagen het leven door de buitengewoon 

groote hoeveelheid visch, die gevangen werd. Vooral snoek werd 
in zoo'n overweldigende massa gevangen, dat zelfs de armen er 
tenslotte van walgden, "waarom zij in tonnen gezouten ook naar 
elders verkocht werd 13). 

Sedert September '75 ·hadden de Spanjaarden getracht Woerden 
te omsingelen, maar door het water daarin belet, hadden zij 7 
schansen rond die stad gebouwd. 

Het resultaat daarvan was voor de :burgerij vrijwel hetzelfde, men 
kon de stad bijna uit noch in. · 

De voorraad levensmiddelen, die aanvankelijk tamelijk groot was, 
werd tenslotte zóó gering, dat de Woerdenaars opsprongen van 
blijdschap toen zij bemerkten, dat de door hun stad loopende Rijn 
krioelde van snoek. Dus werd niet alleen de bevolking van Gouda 
maar ook die van Woerden, door visch voor een vrees'lijke uit
hongering als die van Leiden, bewaard. 

De Prins, overtuigd van de moeilijkheden van Gouda, zond nog 
3 vendelen Schotten, benevens kaas en haring. Hij liet ook vragen, 
of er wel kruit genoeg in de stad was 14) . Die Schotten zullen 



107 

wel niet zonder strijd en ook niet met droge voeten binnen Gouda 
zijn gekomen. 

Op 12 Juli schred de Magistraat aan den Prins over den druk. 
die door den vijand op de stad werd uitgeoefend, waarop 4 dagen 
later nog een vendel Duitsche soldaten de stad in kwam 15). 

Die vele soldaten werden door de Overheid echter niet met 
vreugde ontvangen, daar zij de geringe hoeveelheid levensmiddelen 
hielpen opmaken. 

Toch was het zenden dier troepen door den Prins en de Staten 
behalve om sterker te staan bij een aanval van den vijand, nog 
om een andere reden niet overbodig, daar de Goudsche regenten 
- veel minder vastberaden en kloek dan die van Leiden - reeds 
meerdere malen in de Statenvergadering op vredesluiting hadden 
aangedrongen. 

Gouda werd zelfs verdacht van geheime vredesonderhandelingen 
met den vijand, vandaar dat de Staten in Augustus '76 hier een 
onderzoek daarnaar instelden, omdat zij de Regenten niet ver
trouwden. 

In het Bijvoegsel van Wagenaar, deel VII wordt ons dien
aangaande op de bladzijden 38, 39 en 42 een en ander onthuld. 

Dat de Goudsche regenten, wetende dat Gouda de sleutel was 
van de inundatie van een groot en belangrijk deel van Zuid-Holland, 
desniettegenstaande wilden capituleeren, maakt hun reputatie nog 
slechter. Ware Gouda in handen van den Spanjaard gevallen, 
dan was de inundatie niet langer een wapen geweest in handen 
van de onzen, maar in handen van den vijand. 

Hierges had intusschen, op 13 Juli, vanuit zijn leger bij Nieuwer
brug een brief naar Gouda laten brengen. Vreemd genoeg, werd 
die brief eerst 6 dagen later in de V roedschapsvergadering ge
opend en voorgelezen 16). 

Van den inhoud is alleen bekend, dat Hierges er in dreigde 
de stad te zullen aanvallen. 

Die brief is door Gouda niet beantwoord, maar naar de Staten 
gezonden ter beantwoording 1 7). Leiden had zelf alle voorstellen 
van -den vijand afgeslagen, maar Gouda kroop weg achter de 
Staten. 

Sedert dien moest de burgerij nog 4 maanden lang in angst en 
ontbering doorbrengen, eer de redding daagde. 

Maar toen - 't was 21 November 1576 - klopte bode Claus 
Jansz. aan een der stadspoorten, en vertelde tot ieders verbazing, 
dat de Spanjaarden uit deze omgeving waren weggetrokken. 
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Toen steeg het gejuich ten top, toen - om verder de woorden 
te gebruiken die bij een andere redding gesproken zijn - ,.toen 
geloofde men nauwelijks wat men hoorde, deze gloeide het gelaat, 
gêne verbleekte, de één barstte los in gejuich, des anderen stem 
smoorde in snikken der overkropte borst." 

De bode kreeg een flinke fooi en 4 mannen speelden op het stad
huis met schalmeyen ( vrij zeker vanaf het bordes) en, ongetwijfeld 
stroomde naar de goede gewoonte dier -dagen, de St. Jan vol om 
God te danken voor de ongedachte redding. 

De Spanjaarden hadden van de inundatie van deze zoo laag lig
gende gewesten zóóveel hinder gehad, dat zij voor hun vertrek uit 
nijd alle watermolens onbruikbaar hadden gemaakt om het uitmalen 
der geteisterde landerijen voor geruimen tijd onmogelijk te maken. 

Nijdig, nu het hun niet gelukt was onze voorouders door het 
zwaard ten onder te brengen, hadden zij dus getracht hen tenslotte 
door het water tot den bedelstaf te brengen. Maar, Gode zij dank, 
ook die schandelijke toeleg is ·hun niet gelukt. Integendeel! het kleine 
Nederland ging een "Gouden Eeuw" tegemoet, terwijl het groote 
trotsche Spanje meer en meer verarmde en aan beteekenis verloor. 

Hoe dieper men indringt in de officieele en andere oude bronnen 
van die jaren, hoe meer de groote werkkracht en toewijding van 
Prins Willem opvalt. 

Het is ook opvallend, hoe goed de Prins van alles op de hoogte 
was, dus moet zijn bericht'endienst uitstekend in orde zijn geweest. 
Vooral de kerktorens deden daarbij dienst, om seine1,1 over te 
brengen. Ook onze St. Janstoren zou daarvan kunnen getuigen. 

De Prins was het punt, waarin zich alle zorg en leed van het 
geheele land concentreerde, en vanwaaruit omgekeerd bijna alle 
leiding en hulp gezonden werd naar alle oorden des lands. Hij 
zorgde zóó vo?r allen en alles, dat de naam "Willem Vader" - niet 
Willem de Zwijge_r, zooals zijn vijanden hem noemden ,......, hem niet 
alleen volkomen toekwam, maar ook alleszins verklaarbaar is. Geen 
opoffering was hem te groot om het Vaderland van den ondergang 
te redden. Vandaar wij den dichter van ons Wilhelmus zoo goed 
kunnen verstaan, als hij den Prins als een cri de coeur, of wel als een 
gebed op de lippen legt: 

Gouda. 

,.Die tyrannie verdrijven, 
Die mij mijn hert doorwondt." 

P . D . MUYLWIJK 
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